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  خواطر حول
  اإلنسانية الجريمة ضدّ 

  )روما األساسيالمحكمة الجنائية الدولية (نظام وفقاً لنظام 
  

  بقلم احملامي
  هيثم حممد فخرالدين

  تمهيد

دخلت احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة (واليت أنشئت مبوجب  2002بتاريخ األول من متوز سنة 
فوضعت بذلك خط البداية حلقبة جديدة يف ، 1حيز النفاذ) 17/7/1998اتفاق روما املربم بتاريخ 

العدالة اجلنائية الدولية، وذّكرت احلكومات بأّن السياسة الواقعّية اليت تضّحي بالعدالة على مذبح  تاريخ
  .2التسويات السياسّية مل تعد مقبولة

                                                           
1
وهكذا أصبحت احملكمة حقيقة واقعية، حمكمة جنائية دولية دائمة مقّرها يف الهاي (هولندا). وتقوم هذه احملكمة، إىل درجة ما،   

بدور تكميلي لوظائف حمكمة العدل الدولية بتوفري نظري جنائي الختصاصها املدين، وتوسيع نطاق االختصاص القضائي للقانون 
  األفراد:الدويل حبيث يشمل 

See: Iain Scobbie, The Jurisdiction of the International Criminal Court, Research presented to the 
symposium about The International Criminal Court: A Challenge to Impunity, The International 
Committee of the Red Cross, Damascus, 3 – 4 November 2001, p: 17.  

  :اجلنائية الدولية لمحكمةوقد قيل عن النظام األساسي ل
The Rome State has created for the first time in the history of mankind a truly international justice 
system that provides the highest international standards of justice and guarantees of due process and 
fair trial for the accused, See: The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of 
Procedure and Evidence, Edited by Roy S. Lee, Puplished and distributed by Transnational 
puplishers, Inc, U.S.A, 2001, “Introduction”, Section ΙΙΙ, ICC Function, lix. 

شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية: نشأا ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدولية واحملاكم اجلنائية  حممود  2
  . 134، ص 2002الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف اجلديدة، 
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الذين يرتكبون  هذه املؤسسة الدولّية الدائمة واليت أنشئت بغرض التحقيق وحماكمة األشخاص
أشد اجلرائم خطورة موضع االهتمام الدويل أكّدت أّن إفالت مرتكيب اجلرائم الدولّية من العقاب سواء 

كما كان بعد أن لن يعود أبداً  كما قيل . فالعامل  5مل يعد أمراً مسموحاً به4، أم حبكم القانون3حبكم الواقع
  تأسست احملكمة اجلنائية الدولية. 

شك، خطوة دالة لألمام يف أدىن متثل، دون الدائمة وعلى الرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية 
جمال إنفاذ القانون اجلنائي الدويل، إّال أنه ميكن القول أن موضوع اختصاصها حمدود، وسوف تتقّيد 

  .6بداية مبقاضاة انتهاكات القانون الدويل اإلنساين

فإن اجلرائم اليت  7للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة/ من النظام األساسي 5فبموجب املادة /
  تندرج يف إطار اختصاصها هي:

                                                           

وحيدث عندما يتم إفشال التحقيقات واالدعاء عمداً، أو عندما يكون النظام القضائي غري قادر على الوفاء بالتزاماته اخلاصة   3
بالتحقيق واالدعاء. ففي بعض احلاالت، قد تكون الدولة راغبة ولكنها غري قادرة على مباشرة التحقيقات واالدعاء. وهذه احلالة تظهر 

تواجه الدول بأولويات خمتلفة. ففي هذه الظروف غالبًا ما تفشل احلكومات يف وضع العدالة اجلنائية الفّعالة  بعد اجلرمية، عندما
ومصادر االدعاء احملدودة لديها ضمن أولوياا أو تعجز عن توفري الكوادر الالزمة لشغل تلك الوظائف القضائية ومباشرة مهامها جبد 

مع املدين الدويل يف توفري املسؤولية اجلنائية الة فإا تتعارض مع أهداف اتظم قضائية فعّ وإخالص. وهكذا، الدول اليت بدون ن
  .140حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص انظر يف ذلك: والعدالة، 

اءات قد تضم ويظهر عندما يتم تفضيل منح العفو وما شاه من إجراءات على أي عدد مالئم من وسائل املسؤولية. وهذه اإلجر   4
غطاء من اإلعفاءات تشمل فرتة زمنية حمددة أو تطبق على جمموعة من األشخاص أو شخص حمدد بذاته. واجلدير بالذكر أن مانع 

انظر يف ذلك: العقاب حبكم القانون قد ينشأ أيضًا عندما تنتقي الدولة وسيلة للمسؤولية غري مالئمة، باملقارنة مع االنتهاك الذي مت، 
  .140ريف بسيوين، املرجع السابق، ص حممود ش

/ منها واليت تظهر وبوضوح أن الدول األطراف يف هذا 5راجع ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال سيما الفقرة /  5
النظام قد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائيم الدولية (الداخلة يف اختصاص احملكمة) من العقاب وعلى اإلسهام 

  ائم.بالتايل يف منع هذه اجلر 
6
  Iain Scobbie, op. cit, p:17. 

  يفهم بعبارة "احملكمة" أينما وردت "احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة".  7
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يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره،  - 1
  الية:وللمحكمة مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم الت

  جرمية اإلبادة اجلماعية؛ –أ 

  اجلرائم ضد اإلنسانية؛ –ب 

  جرائم احلرب؛ -ج 

  جرمية العدوان. –د 

متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقاً للمادتني  – 2
اصها فيما / يعرف جرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختص123/ و/121/

يتعلق ذه اجلرمية. وجيب أن يكون هذا احلكم متسقًا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم 
  املتحدة.

، ال مينح النظام األساسي اختصاصًا للمحكمة فيما يتعلق جبميع اجلرائم /5فوفقًا لنص املادة/
تمع الدويل بأسره". فلقد استبعد الدولية، إمنا فقط بالنسبة إىل "أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام ا

 ،8 مثالً  هذا النظام من اختصاص احملكمة اجلرائم اليت مسيت "جرائم مبوجب معاهدة" ومنها اإلرهاب
األمر يثري أن هذا  Iain Scobbie اعترب وفيما .اإلرهاب ال تعريف موحد لهوقد كان ذلك حبجة أن 

                                                           

عّرف البعض اجلرمية اإلرهابية على أا "اجلرمية املرتكبة وفق ختطيط منهجي بواسطة املتفجرات على أنواعها أو اهلجمات االنتحارية   8
إطالق أو تفجري جهاز متفّجر أو غريه من األجهزة اليت يؤدي استعماهلا إىل جرح األشخاص أو قتلهم و باملتفجرات أو وضع أو 

تدمري املباين واملنشآت، أو بواسطة استعمال أيّة وسيلة إجرامية أخرى تؤدي إىل النتائج اجلنائية ذاا، وذلك ألغراض أو اعتبارات 
يف نفوس جمموعة من الناس أو أشخاص معينني يف مكان معّني ما ينتج عنه ديد سياسية ودف خلق حالة من الرعب أو اهللع 

، 2005، انظر يف ذلك: دريد بشراوي، الوصف اجلنائي جلرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه، جملة العدل، "ويلدللسلم واألمن ال
   .وما يليها 250، ص 3العدد 

 ،Definition of the Crime of Terrorism in Lebanese Law، انون اللبنانيجريمة اإلرهاب في القوانظر يف تعريف 
Emile Aoun،  ،وما يليها. 82، ص 1، العدد 2011جملة العدل  
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أنه إذا كان اإلرهاب، نظرًا لعدم وجود تعريف موحد له، ما  رأى البعض اآلخر ـــ وعن حق ـــ السخرية،
زال ال يشكل "مبدئياً" جرمية تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، إّال أنه (أي 
اإلرهاب) فكرة ال تعكس مفهومًا قانونيًا جديدًا بقدر ما متثل يف حقيقة األمر ديدًا ملفاهيم قانونية 

يسمى مجازًا أو تعميماً يمكن أن فما ها املفاهيم األساسية للقانون الدويل اإلنساين ذاته. مستّقرة وأمه
"بالعمل اإلرهابي" ما هو في حقيقة األمر إّال جريمة وانتهاكًا للقانون، سواء في ذلك القانون 

يه "عمالً الجنائي الوطني أو القانون الدولي اإلنساني. إذ يمكن "تبعًا للوقائع" أن يمثل ما نسم
  .9إرهابيًا" في طبيعة تكييفه القانوني جريمة حرب أو جريمة ضّد اإلنسانية

ما يهمنا من كل ذلك هو اجلرمية ضّد اإلنسانية، هذه اجلرمية اليت دف بالدرجة األوىل إىل 
إسباغ  محاية الصفة اإلنسانية يف اإلنسان، ومحاية هذه الصفة تقتضي محاية احلقوق األساسية اليت تستلزم

هذه الصفة على الكائن احلي الذي يتمتع ا. وأهم هذه احلقوق حقه يف احلياة، ويف سالمة جسمه، 
ويف حريته، ويف عرضه، ويف شرفه واعتباره. فاالعتداء على هذه احلقوق يصيب صفة اإلنسان فيهدرها  

  .10كلياً، أو حيط من قيمتها اإلنسانية حسب درجة هذا االعتداء

مبفهوم النظام األساسي ولكن اإلنسانية  هذه سنحاول إلقاء الضوء على اجلرمية ضدّ يف دراستنا 
الوقوف، ولو بصورة موجزة، على قبل ذلك ال بد من و  ،)ثاين قسم(ائمة اجلنائية الدولية الدللمحكمة 

  ).أول قسم( لجرمية ضد اإلنسانيةل اخللفية التارخيية

  

  

  
                                                           

انظر يف ذلك: إبراهيم سالمة، اجلرائم ضّد اإلنسانية، دراسة منشورة يف كتاب احملكمة اجلنائية الدولية، املواءمات الدستورية   9
  .93مكان النشر، ص لدار و ، دون ذكر 2003والتسريعية، إعداد شريف عتلم ، 

رائم الدولية واحملاكم الدولية اجلنائية، منشورات احلليب راجع يف ذلك: علي عبد القادر القهوجي، القانون اجلنائي الدويل: أهم اجل  10
  .114و 113، ص 2001احلقوقية، الطبعة األوىل، 
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   األول القسم
   11خلفية تاريخية 

اجلنائي، حيث ورد يف القانون الدويل  العهد نسبياً  حديث "اجلرمية ضد اإلنسانية" ريبتع يعترب
/ج) منه 6والذي عرفته املادة (ة يف الئحة إنشاء حمكمة نورمربغ بعد احلرب العاملية الثاني أول استخدام له

ية أ املرتكبة ضدّ  12األخرىنسانية لالإا واألفعال ،اإلبعاد ،االسرتقاق ،اإلبادة ،عمدأفعال القتل ال بأنه:
 عرقية أو دينية ،سباب سياسيةألاالضطهادات أو  ،ئهاأو اثنااحلرب قبل  جمموعة من السكان املدنيني،

تشكل سواء كانت  ،احملكمة أو ارتباطًا ذه اجلرائم تنفيذًا ألي من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص
يف الئحة تكّرر النص عليها مث  .13تشكل ذلك فيها أم ال ارتكبتللدولة اليت  الوطينللقانون انتهاكًا 

، ويف ميثاق 15/ج)2(املادة  10، ويف قانون جملس الرقابة على أملانيا رقم 14)/ج5حمكمة طوكيو (املادة 
                                                           

سوسن مترخان بكة، اجلرائم راجع يف تفاصيل املفهوم العام للجرائم ضد اإلنسانية قبل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية:   11
 44، ص 2006ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، 

– 69.  
يف حق املدنيني تعود إضافة هذه العبارة "وغريها من األفعال الالإنسانية" إىل صعوبة حصر ما ارتكبه النازيون آنذاك من فظائع   12

قبل احلرب وبعدها من جهة، ونتيجة للتخوف من أن يسمح تقييد اختصاص احملكمة للمجرمني باالستفادة من الثغرات القانونية 
والتملص من املساءلة والعقاب من جهة اخرى. ومن مث فقد درجت على إضافة هذه العبارة مجيع النصوص القانونية الالحقة اليت 

  اإلنسانية. تعرف اجلرائم ضدّ 
/ج) بطريقة ال تدخل اجلرمية يف نطاق اجلرائم ضّد اإلنسانية إّال حني ترتكب تنفيذًا للجرائم ضّد 6وقد فسرت احملكمة املادة (  13

  السلم أو جرائم احلرب أو مبناسبتهما.
ى عرّفت هذه املادة اجلرمية ضّد اإلنسانية أا تعين: "أفعال القتل العمد، اإلبادة، االسرتقاق، اإلبعاد، واألفعال الالإنسانية األخر   14

املرتكبة قبل احلرب أو أثنائها، أو االضطهادات ألسباب سياسية أو عرقية تنفيذًا ألي جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة أو باالرتباط 
جلرمية، سواء كانت هذه اجلرائم تشكل انتهاكًا للقانون الداخلي اليت ارتكبت فيها أم مل تشكل ذلك. القواد، واملنظمون، ذه ا

واحملرضون واملسامهون يف صياغة أو تنفيذ خطة عامة أو مؤامرة الرتكاب أي من اجلرائم السابقة سوف يعتربون مسؤولني جنائيًا عن  
أي شخص تنفيذًا ملثل هذه اخلطة"؛ راجع يف أوجه االختالف بني ميثاقي نورمبورغ وطوكيو يف تعريف  كل األفعال الرت ارتكبت من

  .55اجلرمية ضّد اإلنسانية: سوسن مترخان بكة، مرجع مذكور، ص 
ادة، االسرتقاق، عّرفت هذه املادة اجلرائم ضّد اإلنسانية بأا: "الفظائع واجلرائم اليت تضم بشكل غري حصري القتل العمد، اإلب  15

اإلبعاد، السجن، التعذيب، االغتصاب، أو أياً من األفعال الالإنسانية املرتكبة ضّد أي جمموعة من السكان املدنيني، أو االضطهادات 
ذلك"؛ ألسباب سياسية، أو عرقية، أو دينية، سواء كانت هذه اجلرائم تشكل انتهاكاً للقوانني الداخلية اليت ارتكبت فيها أم مل تشكل 
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). مث توالت بعد ذلك املواثيق واملعاهدات والقرارات الدولية اليت تدعو 1،13،55األمم املتحدة املواد (
  هذه األعمال وإدانتها واملعاقبة عليها. ومن األمثلة على ذلك نذكر: نبذإىل 

 .11/12/1946قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  .1

بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد  1947معاهدات الصلح اليت عقدت سنة  .2
 .السوفيايت

 .10/12/1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف  .3

وقد عرفت  .1950القانون الدويل اليت تكّفلت بصياغة مبادئ نورمربغ سنة أعمال جلنة  .4
اجلرائم ضّد اإلنسانية يف الفقرة (ج) من املبدأ السادس بأا: القتل العمد، اإلبادة، 
االسرتقاق، اإلبعاد وغريها من األفعال الالإنسانية األخرى املرتكبة ضّد أية جمكوعة من 

طهادات ألسباب سياسية، عرقية أو دينية، عندما ترتكب مثل السكان املدنيني، أو االض

                                                                                                                                                                                           

/ج) من ميثاق نورمربغ: 6ونص املادة ( 10/ج) من قانون جملس الرقابة على أملانيا رقم 2راجع يف االختالف بني نص املادة (و 
  .57سوسن مترخان بكة، مرجع مذكور، ص 

  وراجع بشأن تفاصيل:
ورمربغ) واليت أنشئت مبوجب اتفاق احملكمة العسكرية الدولية حملاكمة جمرمي احلرب الرئيسني على املسرح األورويب (حمكمة ن .1

 ؛8/8/1945لندن الصادر يف 

احملكمة العسكرية الدولية حملاكمة جمرمي احلرب الرئيسني يف الشرق األقصى (حمكمة طوكيو) واليت ُشّكلت مبوجب اإلعالن  .2
 ؛19/1/1946الصادر عن القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق األقصى بتاريخ 

) مبوجب قانون جملس الرقابة رقم 1955 – 1946احملاكمات اليت أجراها احللفاء األربعة الكبار على الساحة األوروبية ( .3
/10) /Control Council Law؛( 

 22/2/1993تاريخ  808احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واليت أنشئت بناء على قرار جملس األمن رقم  .4
املتضمن للنظام األساسي للمحكمة حملاكمة األشخاص املشتبه يف  25/5/1993تاريخ  827ر رقم متبوعًا بالقرا

 ؛1991مسؤوليتهم عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف يوغسالفيا السابقة منذ 

ملقاضاة املشتبه يف  8/11/1994يخ تار  955احملكمة اجلنائية الدولية لروندا واليت شكلت مبوجب قرار جملس األمن رقم  .5
مسؤوليتهم عن ارتكاب أعمال إبادة أو انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدويل اإلنساين يف تراب روندا ومقاضاة املواطنني 

 الروانديني املشتبه يف مسؤوليتهم عن ارتكاب أعمال أو انتهاكات مماثلة يف دول اجلوار؛

  . 66 – 24ق، ص حممود شريف بسيوين، املرجع الساب
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هذه األفعال أو تتم مثل هذه االضطهادات تنفيذًا جلرمية ضّد السالم أو جرمية حرب أو 
 باالرتباط اتني اجلرميتني.

واليت عرفت اجلرائم ضّد  1954م ضد سالم وأمن البشرية سنة مشروع تقنني اجلرائ .5
) بأا: األفعال الالإنسانية كالقتل العمد، اإلبادة، االسرتقاق، 2/11اإلنسانية يف املادة (

اإلبعاد أو االضطهادات املرتكبة من قبل سلطات الدولة أو أفراد عاديني يتصرفون بتحريض 
 .16أو تسامح من مثل هذه السلطات

واليت املادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  .6
/ اللذين اعتمدا على التوايل يف 827/ و/808أقيمت مبوجب قراري جملس األمن رقم /

ووفقًا لنص هذه املادة، للمحكمة سلطة مقاضاة  .1993/أيار سنة 27/شباط و22
األشخاص املسؤولني عن اجلرائم التالية إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح، سواء كان طابعه دولياً 

فت أي سكان مدنيني: القتل العمد، اإلبادة، االسرتقاق، النفي أم داخلياً، واستهد
(اإلبعاد)، السجن، التعذيب، االغتصاب، االضطهاد ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية، 

 األعمال الالإنسانية األخرى.

) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لروندا واليت أقيمت مبوجب قرار 3املادة ( .7
. وتتفق هذه املادة مع النظام 1994/تشرين الثاين/ 8/ الصادر يف 955األمن رقم /جملس 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة من حيث األفعال اليت توصف بأا 
جرائم ضّد اإلنسانية، ولكنها ال تشرتط أن ترتكب أثناء نزاع مسلح، بل تشرتط أن ترتكب 

من هجوم واسع أو منهجي على أي سكان مدنيني على أسس قومية أو هذه األفعال كجزء 
 سياسية أو اثنية أو عرقية أو دينية.

) على 18واليت نصت يف مادا ( 1996مسودة اجلرائم املخلة بسلم البشرية وأمنها لعام  .8
ن تعريف مطول للجرائم ضّد اإلنسانية جاء فيه ما يلي: "تعين اجلرائم ضّد اإلنسانية أيًا م

األفعال التالية، عندما ترتكب بطريقة منهجية أو على مستوى واسع النطاق وتكون حمرضاً 
                                                           

وقد كان من أهم ما جاءت به هذه املسودة أا الوثيقة األوىل اليت تشرتط صراحة تورطًا حكوميًا يف ارتكاب اجلرائم ضّد   16
  .65، سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص اإلنسانية
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عليها أو موجهة من قبل احلكومة أو أي منظمة أو مجاعة: القتل العمد؛ اإلبادة؛ التعذيب؛ 
االسرتقاق؛ االضطهاد ألسباب سياسية، عرقية، دينية أو إثنية؛ التمييز املؤسسي ألسباب 

إثنية أو دينية والذي يتضمن انتهاكًا حلقوق اإلنسان اجلوهرية وحرياته وينجم عنه عرقية أو 
إساءات خطرية جلزء من السكان؛ اإلبعاد التعسفي أو النقل القسري للسكان؛ السجن 
التعسفي؛ االختفاء القسري لألشخاص؛ االغتصاب، اإلكراه على البغاء وغريها من أشكال 

الالإنسانية األخرى اليت تدمر بشدة السالمة اجلسدية والعقلية، االعتداء اجلنسي؛ األفعال 
 .17والصحة أو الكرامة اإلنسانية، كالتشويه أو األذى اجلسدي اجلسيم

 .17/12/199818وأخرياً نظام روما األساسي (املادة السابعة) يف  .9

فإن عبارة ية أنه بصورة إمجال )Eric David(املؤلفني قد كتب أحد يف حمصلة أخرية ملا سبق، ف
اإلنسانية" تدل على أعمال عنف تتميز خبطورا، ارتكبها على مستوى واسع أفراد قد  "اجلرمية ضدّ 

رها سياسية، إيديولوجية، ه، وذلك ألسباب هي يف جو نتابعني لدولة ما أو ال يكونو  يكونون موظفني
لك، أي يف حريته وسالمته اجلسدية وأن هذه اجلرائم متس اإلنسان يف أمثن ما مي عرقية، وطنية، أو دينية

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، ال متس  على ما قضت به ،اإلنسانية فاجلرمية ضدّ  .وحياته
مصاحل دولة مبفردها ولكنها تصدم الضمري العاملي، فهي ليست جرائم داخلية بل إا حقًا جرائم هلا 

  .19طابع عاملي

  

  

                                                           

كما هو واضح، جاءت هذه املادة بتعريف واسع للجرائم ضّد اإلنسانية، أزال االرتباط باحلرب أو اجلرائم ضّد السالم أو جرائم    17
  احلرب، واشرتط صراحة وجود عنصر السياسة، وإن هو مل يقصره على سياسة الدولة.

دورًا كبريًا يف مناقشات اللجنة التحضريية اخلاصة بإنشاء احملكمة  1996لعبت مسودة اجلرائم املخلة بسلم البشرية وأمنها لعام   18
 اجلنائية الدولية، إذ أكد عدد كبري من املفاوضني صراحة، على أن تعريف اجلرائم ضّد اإلنسانية وغريها من اجلرائم الدولية جيب أن يتم

  .66، سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص ع نتاج عمل جلنة القانون الدويل املتمثل ذه املسودةبالتوافق م
  .1345، ص 4، العدد 2006راجع يف ذلك: حّسان ثابت رفعت، املؤشرات الّدالة على اجلرمية ضد اإلنسانية، جملة العدل،   19
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   الثاني القسم
  الجريمة ضد اإلنسانية بمفهوم النظام األساسي للمحكمة 

 ال بد من إيرادوفقًا للنظام األساسي للمحكمة جلرمية ضد اإلنسانية اللوقوف على مفهوم 
بيان أركان ومن مث أوىل)  فقرةضد اإلنسانية كما هو ( للجرمية املادة السابعة من النظام املذكور تعريف

  .ثانية) فقرةهذه اجلرمية (

   الفقرة األولى
  ."للجريمة ضد اإلنسانية"تعريف المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة  

يرد التعريف العام للجرمية  سابعة من النظام األساسي للمحكمةوفقًا للفقرة األوىل من املادة ال
. فلغرض هذا احملكمةضّد اإلنسانية كما ترد فيها قائمة باألفعال الالإنسانية اليت تدخل يف اختصاص 

يف إطار هجوم  يشكل أي فعل من األفعال التالية "جرمية ضد اإلنسانية" مىت ارتكب النظام األساسي،
  واسع النطاق أو منهجي موّجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني، وعن علم باهلجوم:

 القتل العمد؛  . أ

 اإلبادة؛  . ب

 االسرتقاق؛  . ج

 ؛إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  . د

آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية  على أي حنوالسجن أو احلرمان الشديد   . ه
 للقانون الدويل؛

 التعذيب؛  . و

االغتصاب، أو االستعباد اجلنسي، أو اإلكراه على البغاء، أو احلمل القسري، أو التعقيم   . ز
 من اخلطورة؛القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة 
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اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جمموع حمددة من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية   . ح
، أو 3/20او إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعروف يف الفقرة /

ي فعل ألسباب أخرى من املسلم عامليًا بأن القانون الدويل ال جييزها، وذلك فيما يتصل بأ
 مشار إليه يف هذه الفقرة أو بأية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة؛

 االختفاء القسري لألشخاص؛  . ط

 جرمية الفصل العنصري؛  . ي

األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدًا يف معاناة شديدة أو يف   . ك
 أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

على التعابري الواردة يف الفقرة  فقرة الثانية من املادة املذكورة فقد ألقت مزيدًا من الضوءأما ال
. فلغرض الفقرة األوىل من املادة 21األوىل كما أوردت تعريفات لألفعال املشمولة يف اجلرائم ضد اإلنسانية

  :ما يلينصت الفقرة الثانية على  ،السابعة

تعين عبارة "هجوم موجه ضّد أية جمموعة من السكان املدنيني" جًا سلوكيًا يتضمن   . أ
/ ضّد أية جمموعة من السكان 1لألفعال املشار إليها يف الفقرة / "املتكرر"االرتكاب 

 املدنيني، عمًال بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيزاً هلذه السياسة؛

                                                           

/ من املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة أنه لغرض هذا النظام، من املفهوم أن تعبري "نوع اجلنس" 3نصت الفقرة /  20
  يشري إىل اجلنسني، الذكر واألنثى، يف إطار اتمع. وال يشري تعبري "نوع اجلنس" إىل أي معىن آخر خيالف ذلك.

نية من املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة أي تعريف للقتل العمد ذلك أن القتل جيب مالحظة أنه مل يرد يف الفقرة الثا  21
العمد هو القتل الذي تعرفه كاّفة القوانني الوطنّية، وهو معروف مبا فيه الكفاية حبيث مل يكن هناك مثة حاجة لتعريفه يف هذه الفقرة 

حممد يوسف علوان، اجلرائم ضّد اإلنسانية، حبث مقدم إىل الندوة العلمية حول  مثل باقي األفعال الالإنسانية األخرى، انظر يف ذلك،
؛ ويرى 215، ص 2001تشرين الثاين  4 – 3احملكمة اجلنائية الدولية: حتدي احلصانة، اللجنة الدولية للصليب األمحر، دمشق، 

انية سيكون من الضروري على احملكمة تفسري القتل العمد البعض أنه نظراً للخطورة اليت ينطوي عليها هذا النوع من اجلرائم ضد اإلنس
تفسريًا واسعًا يشمل حاالت توفر القصد االحتمايل أو حىت اخلطأ الواعي لتأمني مزيد من احلماية للسكان املدنيني رغم ما قد يثريه 

  .320ص  غموض هذا املصطلح القانوين "القتل العمد" من صعوبات، سوسن مترخان بكة، املرجع السابق،
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" تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها احلرمان من احلصول على الطعام تشمل "اإلبادة  . ب
 والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان؛

على حق امللكية، أو هذه السلطات  يعين "االسرتقاق" ممارسة أي من السلطات املرتتبة  . ج
مجيعها، على شخص ما، مبا يف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل االجتار باألشخاص، 

 سيما النساء واألطفال؛وال 

يعين "إبعاد السكان او النقل القسري للسكان" نقل األشخاص املعنيني قسراً من املنطقة اليت   . د
يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مربرات يسمح ا 

 القانون الدويل؛

نيًا أو عقلياً، بشخص يعين "التعذيب" تعمد إحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة، سواء بد  . ه
موجود حتت إشراف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجمان 

 أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة هلا؛ فحسب عن عقوبات قانونية

يعين "احلمل القسري" إكراه املرأة على احلمل قسرًا وعلى الوالدة غري املشروعة بقصد التأثري   . و
ن العرقي ألية جمموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطرية أخرى للقانون على التكوي

الدويل. وال جيوز بأي حال تفسري هذا التعريف على حنو ميس القوانني الوطنية املتعلقة 
 باحلمل؛

يعين "االضطهاد" حرمان مجاعة من السكان أو جمموع السكان حرمًا متعمدًا وشديدًا من   . ز
 ا خيالف القانون الدويل، وذلك بسبب هوية اجلماعة أو اموع؛احلقوق األسياسية مب

تعين "جرمية الفصل العنصري" أية أفعال ال إنسانية متاثل يف طابعها األفعال املشار إليها يف   . ح
/ وترتكب يف سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد املنهجي والسيطرة املنهجية من 1الفقرة /

أية مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى، وترتكب بنية االبقاء جانب مجاعة عرقية واحدة إزاء 
 على ذلك النظام؛

يعين "االختفاء القسري لألشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو   . ط
اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكوا 
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ألشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن عليه. مث رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء ا
 مصريهم أو عن أماكن وجودهم، دف حرمام من محاية القانون لفرتة زمنية طويلة.

قد  "للجرائم ضّد اإلنسانية"وبذلك يكون تعريف املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة   
وامللحوظ  التطور السريعذلك  سَ كَ جاء بطريقة أكثر تفصيًال وحتديداً، حبيث أعطى مزيدًا من الدقة عَ 

تعريف واضح ودقيق للجرائم ضّد هكذا من المهم الوصول إلى  كانقد  و  ،للقانون الدويل العريف
اجلنائية الدولية الدائمة وتكون احملكمة   .22وذلك احترامًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات اإلنسانية

ن التعدي على اإلنسانية حرص اتمع الدويل على اعتبار أ قد شكلت خطوة هامة وأساسية حنو ترمجة
ّال يف ظروف معّينة، إىل قرارات ظرفية تنشئ حماكم إوال حيتاج،  محظور بشكل دائم ومطلقهو عمل 

   .23ة ملالحقة بعض اجلرائمتمؤق

وعليه، فإنه إذا كان هذا هو تعريف اجلرمية ضّد اإلنسانية وفقًا للمادة السابعة من النظام   
كان اليت من الواجب توافرها للقول بوجود جرمية ضّد اإلنسانية؟ ألر اتلك ما هي فاألساسي للمحكمة، 

  .الثانية الفقرةهذا هو موضوع 
  

  الثانية  الفقرة
  أركان كل من الجرائم ضّد اإلنسانية 

يف   24السابعة من النظام األساسي للمحكمة فإنه البد من توافر األركان التالية املادةوفقًا لنص   
  كل من اجلرائم ضّد اإلنسانية:

                                                           

ومع أن اجلرمية ضّد اإلنسانية كانت حمط اهتمام اتمع الدويل بأسره منذ ما قبل نظام روما نظرّا ملا تتسم به من خطورة، وملا   22
تنطوي عليه من انتهاك ينصب على حقوق اإلنسان األساسية، فإنه من املهم التأكيد، وعن حق، أنّه مع نظام روما فقط يف السابع 

جرى ألول مرة يف التاريخ تعريف اجلرمية ضد اإلنسانية يف معاهدة دولية جرى اعتمادها من قبل غالبية  1998عشر من متوز سنة 
  الدول.

  .1342ذا املعىن، حسان ثابت رفعت، دراسته املشار إليها سابقاً، ص   23
  .155انظر يف ذلك: حممود شريف بسيوين، مرجع مذكور، ص   24
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  .(نبذة أوىل) أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غري حكومية :الركن األول

  .(نبذة ثانية) 7/1ة واحملددة حصراً يف املادة تكون اجلرمية من اجلرائم املذكور : أن الركن الثاني

: أن ترتكب هذه اجلرائم يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضّد أية جمموعة الركن الثالث
  .(نبذة ثالثة) من السكان املدنيني

أمر نعتربه غاية يف  إىل اإلشارة، ال بد من ىقبل حتليل كل ركن من هذه األركان على حدو 
تتطلب أن أال وهو أن العبارة األخرية من صدر الفقرة األوىل من املادة السابعة سالفة الذكر  ،األمهية
الذي يشكل الفعل الالإنساين الذي ارتكبه أو األفعال الالإنسانية اليت  على علم بالهجوم المتهم يكون

  جزءاً منه.  ارتكبها

العامة للقانون اجلنائي تشرتط ذلك أيضاً. إذ ما دام وجود اهلجوم واسع ن املبادئ أيف الواقع 
أو النظامي هو الصفة األساسية للجرمية ضّد اإلنسانية، فإن املتهم جيب أن يكون على األقل  النطاق

على وعي أو علم باهلجوم لكي يتوفر له النية اجلرمية الرتكاب هذه اجلرمية اليت هي من اجلرائم األكثر 
فالمطلوب من اآلن فصاعداً . فاشتراط العلم بالهجوم من شأنه تقييد اختصاص المحكمةطورة. خ

 .األفعال الالإنسانية التي ارتكبها تندرج ضمن سياسة عامةهو إثبات أن المتهم كان على علم بأن 
و منهجي ، فإن املتهم جيب أن يعرف أن فعله (أو أفعاله) هو جزء من هجوم واسع النطاق أومبعىن آخر

وهذا العلم بالهجوم يمكن أن يكون ملموسًا وقد موجه ضّد سكان مدنيني وعمًال بسياسة أو خطة. 
وإذا مل تتوافر هذه املعرفة فإنه ال تتوافر أركان اجلرمية ضّد اإلنسانية. فقد يكون لدى . يستنتج استنتاجاً 

  .25اإلنسانيةالفرد نية للقتل دون أن يكون لديه نية ارتكاب جرمية ضّد 

                                                           

. وقد أضاف أن حمكمة يوغسالفيا يف قضية "تاديش" قد 214اإلنسانية، مرجع سابق، ص  حممد يوسف علوان، اجلرائم ضدّ   25
قضت حمكمة  ”Kayishema“قضت بلزوم توافر نية ارتكاب اجلرمية، مقرونة بالعلم باإلطار األوسع الذي ترتكب فيه. ويف قضية 

. روندا أنه ال يكفي أن يتعمد الفاعل ارتكاب الفعل الالإنساين املكون للجرمية ضّد اإلنسانية بل ال بد من أن يدرك اإلطار العام لفعله
/ من مقدمة أركان اجلرائم ضد اإلنسانية كما أعدا اللجنة التحضرية للمحكمة واليت تبنتها مجعية دول 2وراجع أيضًا الفقرة /
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  النبذة األولى 
  26ةـــــــــــــــــــاســــــــــــيــالس 

 ،لتنظيم أو التحريض من مصدر معينالتخطيط أو ا أو ما يعرف بركنالسياسة، يعترب ركن 
وفقاً و  .27احملك يف االختصاص الذي يعمل على حتويل اجلرائم من جرمية وطنية إىل جرمية ضّد اإلنسانية

لت تطورًا كبرياً /أ) من املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة (واليت مثّ 2الفقرة (نص لصراحة 
بل يمكن أن تكون من يف السياسة أن تكون سياسة دولة  باشرتاطها ركن السياسة صراحة) ال يشرتط

  .28ال تعمل حلساب الدولة فعل منظمة

حاجة ضرورية و ان اجلرمية ضّد اإلنسانية من أركوتأكيدًا على اعتبار ركن السياسة ركنًا أساسيًا 
أيضًا ضمن مقدمة أركان اجلرائم ضّد اإلنسانية كما اعتمدا اللجنة  ، فقد ورد النص عليهلقيامها

من قبل  ، واليت صار إىل تبنيها كما هي30/6/2000التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية بتاريخ 
 – 3خالل انعقاد دورا األوىل ( 9/9/2002مجعية دول األطراف يف نظام روما بتاريخ 

  )، حيث ورد:10/9/2002

                                                                                                                                                                                           

حيث ورد فيها صراحة أنه "ال ينبغي تفسري عنصر العلم باهلجوم على انه يتطلب إثباتاً  9/9/2002ألطراف يف نظام روما بتاريخ ا
  على علم مرتكب اجلرمية جبميع خصائص ذلك اهلجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة او السياسة اليت تتبعها الدولة أو املنظمة...".

ذي ميّيز اجلرائم ضّد اإلنسانية عن جرائم احلرب اليت ميكن ارتكاا بشكل فردي ودومنا حاجة لوجود سياسة السياسة هي الركن ال  26
  .279دولة من ورائها، انظر يف ذلك: سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص 

رائم ضّد اإلنسانية كان مرده إن اشرتاط ركن السياسة يف النظام األساسي للمحكمة، كركن حموري حيول اجلرائم الوطنية إىل ج  27
التأثر األكيد بالكتابات الفقهية اليت حّذرت من أن التعريف املوّسع للجرائم ضّد اإلنسانية والذي يعين تفسري مصطلحي واسع النطاق 

تصدم الضمري  أو املنهجي يف اهلجوم على أما جمرد وصف لطريق ارتكاب اجلرائم، سينطوي على خطورة حتويل اجلرائم الوطنية اليت
العام بطبيعتها بكل بساطة إىل جرائم ضّد اإلنسانية، مما يعين توسيع نطاق هذه اجلرائم على حنو ستعجز معه احملكمة بكل تأكيد عن 

  .284 – 283القيام باملهام املناطة ا بسرعة، راجع: سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص 
أن تكون السياسة يف اشرتاطها سياسة دولة، مت التوصل إىل أن  وجود سياسة دولة حصراً، فبعد أن كان املفهوم التقليدي يقتضي  28

مل يعد مسألة ذات أمهية، وإن كان حكمًا خاصًا بالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والذي ال يعد تقنينًا للقانون اجلنائي 
تكون السياسة سياسة دولة أو منظمة، راجع: سوسن مترخان بكة، املرجع /أ) من املادة السابعة بأن 2الدويل، حبيث مسحت الفقرة (

  .284السابق، ص 
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. يفهم "اهلجوم املباشر ضّد السكان املدنيني" يف سياق هذا العنصر بأنه يعين سلوكًا يتضمن 3
) من النظام األساسي ضّد أّي سكان 7() من املادة 1ارتكابًا متعددًا لألفعال املشار إليها يف الفقرة (

، وال توجد ضرورة ألن تشكل األفعال تأييدًا لسياسة دولة أو منظمة بارتكاب هذا الهجوممدنيني، 
ومن املفهوم أن "السياسة الرامية إىل القيام ذا اهلجوم" تستدعي أن تقوم الدولة أو  عمًال عسكرياً.

  ذا اهلجوم ضّد السكان املدنيني. املنظمة بتعزيز أو تشجيع َنِشط للقيام

  وهذه الفقرة هلا أيضاً هامش ورد يف ايته:

) السياسة اليت تستهدف سكانًا مدنيني كهدف للهجوم تنفذ بعمل دولة أو منظمة، 1(هامش 
ويمكن تنفيذ هذه السياسة في ظروف استثنائية بالفشل المتعمد في القيام بعمل يقصد منه عن 

، إن وجود هذه السياسة ال ميكن استنتاجه فقط بغياب عمل بهذا الهجوم وعي تشجيع القيام
  احلكومة أو املنظمة.

  إن ما ورد أعاله يف تلك املقدمة عن ركن السياسية يوجب إبداء املالحظات التالية:

(سياسة الدولة أو املنظمة) / 7الذي تشمله املادة /سياسة الأن ركن  :المالحظة األولى .1
 ."التشجيع" أو الدعم اإلجيايب من خاللجيب أن يستدل عليه 

مرجعاً للتشجيع أو حبد ذاته ميكن أن يشكل أن الفشل يف منع اجلرائم ال  :المالحظة الثانية .2
 الفشل يف يؤديميكن أن  . إذ يف مثل هذه الظروف فقطيف الظروف "االستثنائية"إالّ التأييد 

  .29له أو الدعم اإلجيايب ""التشجيعإىل ما يعادل اجلرائم نع م

أن املبادئ العامة للقانون اجلنائي الذي تشتمل عليه معظم النظم  :المالحظة الثالثة .3
القانونية تسّلم بأن الفشل املقصود أو العمدي يف التصرف عندما يكون هناك التزام قانوين 
سابق للتصرف، يعد جزًء من الركن املادي للجرائم الرئيسية. وتبعًا لذلك، فإنه من املمكن 

                                                           

  . 156ذا املعىن: حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص   29
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أشخاص غري الدولة من خالل الفشل املقصود أو العمدي  انتهاج سياسة من قبل دولة أو
  .30يف التصرف

أو تنظيم تساؤًال حول  ةبارتكاب جرائم ضّد اإلنسانية تبعًا لسياسة منظم أثار السماحوقد هذا 
والذي مل حتدده املادة السابعة أو مقدمة أركان اجلرائم؟ فبينما رأى البعض وجوب أن  شكل هذا التنظيم

حتوز هذه املنظمة على صفات متاثل صفات الدولة يف كوا متارس بعض السيطرة أو التحكم على 
األقليم أو الشعب ومتارس سياسة مشاة يف صفاا العامة لسياسة الدولة، خيالف آخرون هذا الرأي 
فريون إمكانية ارتكاب هذه اجلرائم تبعًا لسياسة منظمات إرهابية أو حركات انفصالية أو حركات 

  .31ثورية

على تورط مستوى سياسي رفيع يف الدولة يف  نه ينطويفإ سياسة الدولةمفهوم أما خبصوص 
غالباً ما ترتكب أنه يف هذا الصدد، لوحظ و  ارتكاب اجلرائم ضّد اإلنسانية بشكل مباشر أو غري مباشر.

ومنهجيتها  تبعًا هلذا الشكل من السياسة نظرًا ألن طبيعتها اخلاصة واتساع نطاقها اجلرائم ضد اإلنسانية
تتطلب استخدام مؤسسات الدولة ومقدراا وكبار موظفيها العامني الذين يعملون مبوجب سلطام 

ب اجلرائم ضد اإلنسانية، تبعاً لسياسة وخمطط وكما أنه من املمكن ارتكا الواسعة اليت ال حيدها القانون.
معد من قبل املسؤولني األعلى يف الدولة، فإنه ميكن أيضًا ارتكاب هذه اجلرائم مببادرات خاصة مع 
تغاضي املسؤولني األعلى ومباركتهم للجرائم، والذي قد يتضح من إحجامهم عن منع اهلجوم املوّجه ضّد 

  .32عن عقاب مرتكيب هذا اهلجوم السكان املدنيني أو من إحجامهم

                                                           

  .159انظر يف ذلك: حممود شريف بسيوين، مرجع سابق، ص   30
   .294و 293راجع يف هذه اآلراء: سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص  31

هذا وال يشرتط يف القائمني على تنفيذ سياسة الدولة أن يكونوا من موظفيها العامني، إذ ميكن ارتكاب اجلرائم ضّد اإلنسانية من   32
قبل قوات عسكرية أو شبه عسكرية أو قوات الشرطة أو من قبل أشخاص عاديني يعملون لصاحل الدولة، أو خليط من هؤالء 

أن يكون القائمني على تنفيذ سياسة الدولة من رعايا هذه الدولة ذلك أن جنسية الفاعل غري  مجيعهم. وال يشرتط يف ذات الوقت
ذات أمهية بشكل عام، هذا إضافة ألن نص املادة السابعة كان نصًا مطلقاً، راجع يف كل ذلك، سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، 

  وما يليها. 285ص 
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ة أو مرسومة. وميكن أن تكون معدّ (سواء كانت سياسة دولة أو منظمة) وال يشرتط يف السياسة 
وال هذا أن ُتستخلص من الطريقة اليت تنفذ فيها األفعال الالإنسانية املكّونة للجرائم ضّد اإلنسانية، 

   .33يف املادة السابعة من النظام يوجب مشاركة املتهم يف وضع السياسة شيء

أن اشرتاط وجود سياسة دولة أو منظمة هو الذي يضفي على  ،ذا اخلصوص قول إذنصفوة ال  
الفعل الالإنساين زمخاً أو حجماً كبرياً، وجيعل منه جرمية ضّد اإلنسانية. وهذا يعين أن ارتكاب الفرد ألي 
من األفعال املكونة للجرائم ضّد اإلنسانية دون أن يكون هناك سياسة دولة أو منظمة ال جيعل من هذه 

   .34رائم ضّد اإلنسانيةاألفعال ج
  النبذة الثانية 

  )7/1أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحدد حصراً في المادة ( 

ما هو إّال احرتامًا ملبدأ  )7/1حصرًا يف املادة ( ةأن تكون اجلرمية من اجلرائم املذكورة واحملدد  
هذا مع اإلشارة أيضًا إىل أن احملكمة، ووفقاً  .35الشرعية اجلنائية: أي ال جرمية وال عقوبة إّال بنص

                                                           

. ويالحظ أن اثبات السياسة ال يعود صعباً عندما يكون املسؤول قد ساهم بوضع 212املرجع السابق، ص  حممد يوسف علوان، 33
هذه السياسة ويف التخطيط هلا فالشخص يعترب مسؤوًال عن جرمية ضّد اإلنسانية يف حال كانت األفعال اليت ارتكبها أشخاص ثالثون 

و حرض على ارتكاا أو حىت يف حال ساعد يف ارتكاا هي نتيجة خطة وضعها، أو يف حال أعطى األوامر الرتكاب هذه األفعال أ
  مع ما أشار إليه من مراجع. 1347أو شجع على ذلك، راجع: حسان ثابت رفعت، دراسته املشار إليها سابقاً، ص 

يض من جمموعات فثمة إمجاعاً على استبعاد حالة اجلرمية اليت يرتكبها فرد لدوافع شخصية وبعيداً عن تنفيذ سياسة حكومية أو حتر   34
  .1347منظمة أو اشرتاك يف تنفيذ سياستها، حسان ثابت رفعت، دراسته املشار إليها سابقاً، ص 

يعترب هذا املبدأ من مفرتضات املفهوم القانوين للجرمية إّال أن الوضع خيتلف يف القانون اجلنائي الدويل عنه يف القانون اجلنائي   35
، الداخلي إذ ميكن للنص القانوين الدويل أن يكون اتفاقًا أو عرفًا دوليًا أو أي مصدر آخر من املصادر املتفق عليها يف القانون الدويل

البعض قال أن ال وجود لفكرة اجلرمية الدولية يف نصوص مكتوبة، وأنه حىت لو نص على بعض اجلرائم الدولية يف معاهدات أو  حىت أن
اتفاقيات دولية فال تكون هذه النصوص منشأة للجرمية بل كاشفة لعرف دويل ذا الشأن، راجع يف ذلك: سوسن مترخان بكة، املرجع 

نائية الدولية تستدعي يف اية األمر وجود جرمية دولية، واجلرمية الدولية هي كل فعل أو سلوك .  فالدعوى اجل207السابق، ص 
 (إجيايب أو سليب) حيظره القانون الدويل اجلنائي ويقرر ملرتكبيه جزاًء جنائياً، انظر يف ذلك، علي عبد القادر قهوجي، املرجع السابق،

ة الدولية وتعريف اجلرمية الدولية، ناصر األتات، الدعوى اجلنائية الدولية واجلهة القضائية . وراجع أيضًا يف مفهوم الدعوى اجلنائي7ص 
  . 1425 – 1410، ص 4، العدد 2006املختصة للنظر ا، جملة العدل، 
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متارس اختصاصها فقط خبصوص اجلرائم اليت يتم ارتكاا بعد دخول  / من النظام األساسي،11للمادة/
  . 36القوانني اجلنائية من حيث الزمان ملبدأ عدم رجعيةأيضاً احرتاماً وذلك النظام األساسي حيز النفاذ 

مبوجب  اليت تشكل جرائم ضّد اإلنسانيةاألحدى عشر وقد سبق لنا أن أوردنا قائمة األفعال   
رتني قأحكام الفقرة األوىل من املادة السابعة من النظام مع التوضيحات اإلضافية هلذه األفعال يف الف

باألفعال قد استندت إىل السوابق الثانية والثالثة من املادة املذكورة، وما يهمنا هنا قوله أن هذه القائمة 
 اإليه أضافتولكنها  الكربى (مواثيق نورمربغ وطوكيو ونظام حمكمة يوغسالفيا ونظام حمكمة روندا)

. أما األحكام التوضيحية فقد (كجرمييت االختفاء القسري لألشخاص والفصل العنصري) أفعال جديدة
  .37تعليقات جلنة القانون الدويلاستندت إىل مصادر خمتلفة كاالتفاقيات ذات الصلة و 

  

  نبذة ثالثة ال
ترتكب الجرائم ضّد اإلنسانية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضّد أية مجموعة من أن  

  السكان المدنيين.

) أن ترتكب األفعال املكونة للجرائم ضًد اإلنسانية يف إطار "هجوم واسع 7/1اشرتطت املادة (  
  ضّد أية جمموعة من السكان املدنيني".النطاق أو منهجي موجّه 

                                                           

لدولية السابقة من وبذلك تكون احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة قد تفادت االنتقادات العديدة اليت وجهت إىل احملاكم اجلنائية ا  36
حيث أا خالفت مبدأ الشرعية الذي يقضي بأال جرمية وال عقوبة إّال بقانون، ومبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية من حيث الزمان 
(باعتبار أن القواعد اليت طبقتها وضعت بعد ارتكاب اجلرائم نفسها)، وتطبيقها بأثر رجعي خيالف هذا املبدأ. فقد ظلت الطبيعة 

لقانونية للجرائم ضّد اإلنسانية يف ميثاق نورمربغ مثًال مدعاة للتساؤل بني أن تكون جتسيدًا لقاعدة قانونية دولية غري مكتوبة (ألن ا
 اجلرائم ضّد اإلنسانية مل تـُّعرف يف أي معاهدة دولية سابقة على ميثاق نورمربغ)، وبني أن تكون ممارسة لالنتقام من قبل املنتصر جتاه

  وم عن طريق قانون رجعي األثر ومبا خيالف مبدأ الشرعية مما يفقدها بالتايل شرعيتها القانونية.املهز 
 215راجع يف ذلك كله وحول األفعال الالإنسانية املشمولة يف اجلرائم ضد اإلنسانية، حممد يوسف علوان، املرجع السابق، ص  37

  وما يليها.
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يف الواقع إن حتليل ما ورد أعاله يف نص املادة املذكورة يتطلب عمليًا حتليًال لعنصرين اثنني وردا 
 العنصر الثاني: اهلجوم املوّجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني (أوًال)، أما العنصر األولفيها، 

  النطاق أو منهجي (ثانياً). : أن يتم اهلجوم يف إطار واسعفهو

  الهجوم الموّجه ضّد أية مجموعة من السكان المدنيين. –أوالً 

  التالية: اتإبداء املالحظ سيكون من خاللذا العنصر هل ناإن حتليل

 مل يشرتط ارتكاب اجلرائم ضّد اإلنسانية على أساس متييزيأن النص : المالحظة األولى .1
و القومي أو أو العنصري أ(أي اعتماد اعتبارات معينة للنيل من الضحية كاالعتبار السياسي 

على األعمال اليت فقط . فمثل هذا الشرط مفروض الديين أو سوى ذلك من عناصر التمييز)
 . 38دون سواها "باالضطهاد"توصف 

ساسي للمحكمة عرّفت /أ من املادة السابعة من النظام األ2أن الفقرة : المالحظة الثانية .2
جًا سلوكيًا يتضمن  :اهلجوم املوّجه ضّد أية جمموعة من السكان املدنيني على أنه يعين

) ضّد أيّة جمموعة من السكان 1لألفعال املشار إليها يف الفقرة ( "المتكرر"االرتكاب 
أنه بمن مقدمة أركان اجلرائم ضّد اإلنسانية عّرفته  3يف حني أن الفقرة  .املدنيني، ...إخل

من املادة السابعة  )1لألفعال املشار إليها يف الفقرة ( ًا"متعدد"سلوكًا يتضمن ارتكابًا : يعين
 .... إخل

أنه وفقًا للنّصني العربيني السابقني يوجد اختالف فيما يتعلق باالرتكاب : المالحظة الثالثة .3
"املتكرر" أو "املتعدد" لألفعال على الرغم من عدم اختالف النص اإلنكليزي حيال 

  .Multiple Commission 39املصطلح 

                                                           

اإلنسانية ال بد أن يتم ألسباب سياسية أو عرقية أو عنصرية أو دينية ... كما ميكن أن فحىت يشكل "االضطهاد" جرمية ضّد   38
  ترتكب هذه اجلرمية ألسباب أثنية أو متعلقة بنوع اجلنس.

  /أ) من املادة السابعة من النظام كما يلي:2جاء النص اإلنكليزي للفقرة (  39
Attack directed against any civilian population means a course of conduct involving the 
“multiple commission” of acts … . 
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أنه ال يكفي حىت نكون بصدد  40يف الوقت الذي سّلم فيه البعضأنه : المالحظة الرابعة .4
جرمية ضّد اإلنسانية أن يكون هناك نشاطًا جرميًا واحدًا من األفعال املشار إليها يف الفقرة 

ال بد لقيام جرمية ضّد اإلنسانية أن نشهد ارتكاباً  ) من املادة السابعة من النظام، بل1(
أن  لنّصني العربيني السابقني،تعليقًا على ا"متكّرراً" هلذه األفعال؛ رأى البعض اآلخر، و 

التعريف الثاين "االرتكاب املتعدد" هو األكثر انسجامًا مع املصطلح اإلنكليزي ومع املنطق 
ير محدد بين قد يفترض وجود فاصل غالقانوين، خاصة أن االرتكاب "املتكرر" لألفعال 

 حكمةللمحلريف التطبيق اعلى كل حال سيثري و  حنن من أنصار هذا الرأي. .الفعل واآلخر
اإلنسانية  من نطاق اجلرائم ضدّ  سيخرجحيث  ،انتقادات خطرية ألي من النصيني القانونيني

حالة ارتكاب فعل واحد ينجم عنه عدد كبري من الضحايا، كأن يقوم شخص يف زمن السلم 
بإلقاء قنبلة ذّرية تبعًا لسياسة دولة وخطة مسبقة تستهدف القضاء على جمموعة كبرية من 

املقبول استبعاد ه لن يكون من نإفوبالتايل، السكان املدنيني، فيقتل عشرات اآلالف منهم. 
ّال فعًال منفرداً ال يستويف ركن اهلجوم إذه اجلرمية من اختصاص احملكمة حبجة أا ما كانت ه

 .41الذي يعين ارتكاباً "متكرراً" أو "متعدداً" لألفعال اجلرمية

أن الذي اشرتط أن يكون هناك ارتكابًا "متكراراً" لألفعال الالإنسانية : المالحظة الخامسة .5
و صلة جتمع فيما بني هذه األفعال الالإنسانية املرتكبة، ذلك أن اشرتط أيضًا وجود رابطة أ

موجة من تلك األفعال اجلرمية اليت ال رابط أو صلة جتمعها ليست جرمية ضّد اإلنسانية. 
هذه دور ركن السياسة يف إجياد الصلة أو الرابط فيما بني  سيربز بشكل واضح وجليوهنا 

                                                                                                                                                                                           

  ) من مقدمة أركان اجلرائم ضّد اإلنسانية كما يلي:3كما جاء النص اإلنكليزي للفقرة (
Attack directed against a civilian population in these context elements is understood to mean a 
course of conduct involving the “multiple commission” of acts …  

  
  .211راجع ذا املعىن: حممد يوسف علوان، املرجع السابق، ص   40
، وأضافت: وقد كان حريًا بواضعي النظام األساسي اإلشارة 246راجع يف كل ذلك: سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص   41

إىل احلالة اليت ميكن أن يشكل فيها فعل واحد هجومًا كامًال موّجهّا ضّد السكان املدنيني، انسجامًا مع عدد من التطورات، خاصة 
ويجب على المحكمة الجنائية الدولية عند ممارسة مهامها القبول، على األقل، بما افترضه ح، التطورات يف جمال صناعة السال

  . وال يشرتط يف هذه احلالة انسجام األفعال اجلرمية.البعض من أن هجومين اثنين كافيان الستيفاء شرط التكرار



21 

 

الذي يمكن أن يوحد أفعاًال ال إنسانية ال تكون  فوجود السياسة هواألفعال املرتكبة، 
 .42بدونها مترابطة بحيث يمكن أن يقال أنها في مجملها تشكل "هجومًا"

أنه فيما يتعلق بالعنصر العددي، جيب أن تستهدف األفعال املكونة : المالحظة السادسة .6
 املرتكبة من قبل شخصالالإنسانية املنعزلة للجرائم ضّد اإلنسانية عدة ضحايا، أما األفعال 

بيد ما من تلقاء نفسه واملوجهة ضّد ضحية واحدة فهي غري مشمولة ذه الفئة من اجلرائم. 
قتل شخص مدني واحد يمكن أن يشكل جريمة ضّد اإلنسانية إذا ارتكب ضمن  أن

أن و الشخص املستهدف زعيماً سياسياً، أن يكون  على قاعدةو  43هجوم منهجي أو نظامي
من وراء هذا االستهداف خلق خوف شديد لدى السكان املدنيني ممن  يكون اهلدف

  .44يدعمونه ويؤيدون توجهه

عدم االسرتسال يف وصف أعمال عنف منعزلة على أا يف هذا الصدد إذا كان من املفيد و 
تشكل حتمًا جرائم ضّد اإلنسانية، إّال أنه ال بد من معاقبة جرائم خطرة وإدخاهلا يف إطار 
اجلرائم ضد اإلنسانية، يف حال كانت مرتبطة بسياسة تقوم على قهر بعض الفئات ومطاردا 

بعضهم. أو يف حال كانت نامجة عن نظام  أو النيل من بعض السياسات ومطاردة رجاهلا أو
من غير المقبول أن يشترط فإنه بالفعل و سياسي يقوم على مثل هذا القهر أو املطاردة. 

أن يبلغ عدد الضحايا حدًا معين قبل أن يقال أن ثمة جريمة ضّد اإلنسانية، وإّال لتمت 
ى مستوى التحليل التضحية بهذه الضحايا مرتين، مرة على يد الجالد ومرة ثانية عل

. ويف هذا اإلطار ميكن التوقف أمام ما قاله أحد الفقهاء "بأن اجلرائم ضد اإلنسانية القانوني

                                                           

اشار إليه من مراجع ذا اخلصوص. هذا ورأى  وما يليها مع ما 210راجع يف ذلك: حممد يوسف علوان، املرجع السابق، ص   42
البعض أنه ميكن للمحكمة استخالص وجود هذا االرتباط من الظروف احمليطة بكل من الفعل واهلجوم، كاحتاد الزمان واملكان أو 

  .248الصفة املشرتكة للضحايا، انظر يف ذلك: سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص 
  . 210حممد يوسف علوان، مرجع سابق، ص   43
  .260انظر يف ذلك: سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص   44
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من جهة أخرى باتساع مداها الزمين أياً كان تعرف أوًال باتساع رقعتها أي بعدد الضحايا أو 
 .45عدد الضحايا أو يف معظم األحيان، باإلثنني معاً 

، ال ترتكب اجلرائم ضّد اإلنسانية سوى ضّد نصللنه وفقًا : أاألخيرةو المالحظة السابعة  .7
بني الضحايا املدنيني ال يزيل  نيالعسكرياألشخاص أن وجود بعض  السكان املدنيني. غري

احملكمة اجلزائية الدولية  عن الفعل املرتكب وصف اجلرمية ضّد اإلنسانية على ما قررته احملكمة
أن اإلطار أيضًا يف هذا الصدد ومن املعلوم  .46قضية "تاديك" يف يوغسالفيا السابقة يف
ن يضم بعض املقاومني، وهذه مسألة هامة إذ أن وجود مقاومني  أالذي مييز املدنيني ميكن 
، وقد ال يجوز أن يؤدي إلى إخراج المدنيين من دائرة الحمايةداخل اموعات املدنية 

السابقة يف قضية مستشفى فوكوفار أن املرضى واجلرحى قضت احملكمة الدولية ليوغسالفيا 
من املدنيني واملقاومني الذين ألقوا السالح يعتربون ضحايا جرائم ضّد اإلنسانية، وقد قيل أنه 
لكي ال حيرم املدنيون من هذه احلماية، جيب أن ال يكون عدد املقاومني املتواجدين بينهم  

تكّيفة للنصوص وتقرير للظروف، يتبدالن حسب ما يقدره كبرياً، مما يفتح الباب أمام قراءة م
 .47االجتهاد

  أن يتم الهجوم في إطار واسع النطاق أو منهجي –ثانياً 

 ن واسعة النطاق أو منظمة ومنهجية.إن األعمال املوجهة ضّد اموعات املدنية جيب أن تكو   
وهنا يلعب الوصف دوره، إذ أنه يعود للقاضي أن يتوىل تقدير الواقعات وسعة نطاقها كي يصفها بأا 
تنطوي على جرمية ضّد اإلنسانية، كما ميكنه أن يأخذ باالعتبار طابعها املنظم واملنهجي أياً كان االتساع 

  .48أو الضآلة العددية

                                                           

  مع ما أشار إليه من مراجع ذا اخلصوص. 1345حسان ثابت رفعت، دراسته املشار إليها سابقاً، ص   45
  .259انظر يف ذلك: دريد بشراوي، دراسته املشار إليها سابقاً، ص   46
  مع ما أشار إليه من مراجع. 1347راجع يف ذلك: حسان ثابت رفعت، دراسته املشار إليها سابقاً، ص   47
  .1352حسان ثابت رفعت، دراسته املشار إليها سابقاً، ص   48
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ظم يعين ارتكابه مبوجب خطة أو سياسة بشكل منهجي أو منت الواقع أن ارتكاب الفعلويف 
عامة معتمدة، وليس عرضًا أو بشكل عشوائي. أما ارتكاب األفعال على نطاق واسع فيقصد به أن 
تكون موجهة ضّد كثرة من الضحايا. ويالحظ يف هذا الشأن أن اهلجوم واسع النطاق هو يف معظم 

ظاميًا دون أن يكون بالضرورة واسع األحيان نظامي، وعلى العكس فإن اهلجوم ميكن أن يكون ن
  .49النطاق

أن عرفت مفهوم "واسع النطاق" بأنه يعين  ”Akayesu“وقد سبق حملكمة روندا يف قضية 
عمًال ضخماً، متكرر احلدوث، على نطاق واسع، ينفذ بشكل مجاعي وخبطورة كبرية ضّد عدد وافر من 
الضحايا. أما مفهوم "النظامي أو املنهجي" فقد عرفته احملكمه بأنه عمل منظّم متامًا ويّتبع منطًا منتظماً 

  .50فيه موارد كبرية عامة أو خاصة ويقوم على سياسة عامة ويستخدم

وقد دار اجلدل يف مفاوضات روما حول ما إذا كان معيارا سعة انتشار اهلجوم أو انتظامه هذا 
ينبغي أن يكونا متالزمني، أم أنه يكفي توافر أحدمها فقط دون اآلخر، خصوصًا أن القانون الدويل 

جرائم ضّد اإلنسانية أن تكون جزًء من محلة واسعة العريف يتطلب من األفعال الالإنسانية اليت تشكل 
من الفظائع ضّد املدنيني حىت تعترب مالئمة للوالية القضائية الدولية. ودون الدخول يف التفاصيل فقد 
أمكن يف اية األمر اعتماد احلل الذي يكتفي بأحد هذين املعيارين الرتكاب اجلرمية ضّد اإلنسانية. 

سع النطاق ونظامي" مها اآلن بديالن أو ختيرييان وليسا مرتابطني أو مقرتنني وهكذا فإن معياري "وا
ال يشترط في  ،) من مقدمة أركان الجرائم3ووفقًا للفقرة ( حبيث يكفي توافر أحدمها دون اآلخر.

  .51أن يكون عسكرياً  الهجوم

                                                           

  مع ما أشار إليه من مراجع يف هذا اخلصوص. 210و 209راجع يف ذلك: حممد يوسف علوان، مرجع سابق، ص   49
  .210راجع أيضاً: حممد يوسف علوان، مرجع سابق، ص   50
راجع حول اجلدل الذي دار بشأن لزوم ارتباط اجلرمية ضّد اإلنسانية بنزاع مسلح من عدمه وحترر هذه اجلرمية يف النهاية من أي   51

وما يليها؛ حسان ثابت  206ارتباط زمين مع النزاع املسلح وأنه أصبح حمصورًا باهلدف، حممد يوسف علوان، مرجع سابق، ص 
. وراجع أيضاً يف مفهوم النزاع املسلح، ماري غنطوس، 1351وما يليها وحتديداً ص  1348بقاً، ص رفعت، دراسته املشار إليها سا

  وما يليها. 76، ص 1، العدد 2008، جملة احملاماة، 2006الطبيعة القانونية للعمليات العسكرية اإلسرائية يف لبنان يف متوز 
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  خاتمة
ضّد اإلنسانية من لقد كان نظام روما حريصًا كل احلرص على عدم إفالت مرتكيب اجلرائم   

، أي سواء وقعت يف زمن احلرب أم يف ارتكبت هذه اجلرائم قبل احلرب أم أثنائها أم بعدها العقاب سواء
زمن السلم، وسواء ارتبطت بغريها من اجلرائم أم مل ترتبط على اعتبار أا جرائم مستقلة هلا كياا الذايت 

نسانية يرجع إىل كوا تنفي احلقوق األفعال الالإ إىل أن جترمي مرّدهكله ذلك  قد كان . و 52املستقل
  األساسية لإلنسان اليت جيب على اتمع الدويل محايتها وصوا.

تعىن مبواجهة يف العامل  53دولية دائمةجنائية وجود حمكمة وأمهية  ،ذلكعلى رغم أمهية و 
ودف يف النهاية إىل محاية  ،االنتهاكات اجلسيمة اليت ميكن أن يتعرض هلا القانون الدويل اإلنساين

، على أساس أنه هو الذي يعاين من الناحية الواقعية من ويالت اجلرائم اليت يتم ارتكاا اإلنسان نفسه
وما اليت أنشأت هذه احملكمة بالرغم من حضوره ألعمال املؤمتر، التوقيع على اتفاقية ر  لبنان رفض فإن

  يت آلت إىل هذا التمنع.ضائية أو السياسية الوهو حىت تارخيه مل يوضح بعد األسباب الق

حبق الشعب اللبناين جرمية من اجلرائم الدولية اليت تدخل ضمن اختصاص  بيد أنه إذا ما ارتكب
 - ولعل أمهها على اإلطالق ما ارتكبته اسرائيل من فظائع حبق الشعب اللبناين - احملكمة وما أكثرها 

                                                           

  وما يليها. 122ذا املعىن: علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص   52
مما ال شك فيه أنه مع وجود مثل هكذا هيئة قضائية جنائية دولية متخصصة ومستقلة، تتمتع بنظام قانوين دويل جنائي ميتاز ف  53

بشمولية قواعده وتطابقها مع املبادئ اجلنائية العامة املستقرة سوف يُتجّنب الوقوع يف الصعوبات اليت قد حتول دون إمكانية إنشاء 
مة دولية خاصة يف كل مرة يتم فيها انتهاك قواعد القانون اجلنائي الدويل، وسوف نضمن، دون أدىن شك، قيام حماكمة على حمك

  وهلذا قد قيل عن احملكمة:، أسس سليمة، وبعيدة عن حتكم أو تسلط أي كان
The court (means the Icc) can serve the function of any future ad hoc tribunals that the security 
council may decide to establish, and the court will be able to act immediately in such 
circumstances. In case of the former Yugoslavia and Rawanda, large expenditures and several 
years were needed to create the necessary institutional frame work. Once the ICC exists, the 
security council may simple refer the matter to the court instead of creating an ad hoc tribunal. 
Not only will resources be saved, but the security council’s decision can be given with 
immediate effect. For purpose of investigation and preserving evidens, such timing is extremely 
important. The court is therefore also a tool for the security counsil to maintain peace and 
security. See: The Icc, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, op. cit, 
“Introduction”, Section III, Icc Function, IX.  
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أن تطلب صراحة من احملكمة تستطيع  ،بعد على اتفاق روماوإن لم تصادق حكومة لبنان، تستطيع 
من النظام األساسي للمحكمة  12/3اجلنائية الدولية الدائمة وضع يدها على اجلرمية. فبمقتضى املادة 

وذلك عن طريق ميكن للبنان أن يعقد الوالية للمحكمة اجلنائية الدولية ولو مل يكن طرفًا مبيثاق روما، 
  .54الخاص ما يعرف بالقبول

                                                           

/ من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة واليت على أساسهما تظهر اآلليات 13/ و/12فيما يلي نص املادتني /  54
  القانونية اليت مبقتضاها تضع احملكمة يدها على القضية اليت تدخل يف اختصاصها:

  ساسي على ما يلي:/ من النظام األ12نصت املادة /
 /.5الدولة اليت تصبح طرفاً يف هذا النظام األساسي تقبل بذلك اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة/ .1

/، جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول 13يف حالة الفقرة (أ) أو (ج) من املادة / .2
 /:3باختصاص احملكمة وفقاً للفقرة / قبلتهذا النظام األساسي أو التالية طرفاً يف 

الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على  –أ 
  منت سفينة أو طائرة؛

 الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها. –ب 

/، جاز لتلك الدولة، بموجب إعالن 2قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسي الزمًا بموجب الفقرة / إذا كان .3
يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون 

 /.9الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقًا للباب /

/ وفقاً 5/ من النظام األساسي على أن للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة/13كما نصت املادة /
  ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال التالية:

 هذه اجلرائم قد ارتكبت؛/ حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من 14إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقاً للمادة /  . أ

إذا أحال جملس األمن، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن جرمية   . ب
 أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت؛

 /.15ة /إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقاً للماد  . ت

: حازم حممد عتلم، نظم االدعاء أمام احملكمة اجلنائية الدولية، حبث مقدم القبول الخاصوانظر يف عقد الصالحية مبوجب 
تشرين الثاين  4-3إىل الندوة العلمية حول احملكمة اجلنائية الدولية " حتدي احلصانة"، اللجنة الدولية للصليب األمحر، دمشق 

ظر فيه كذلك خمتلف اآلليات القانونية املتاحة يف نظام روما إلحالة اجلرائم املنصوص عنها يف . وان173و 172، ص 2001
  .195 – 169/ منه على احملكمة اجلنائية الدولية، ص 5املادة /
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الدولية اجلنائية احملكمة  ه مع انطالقة عملأن -مما ال شك فيه  -ومهما يكن عليه األمر، فإنه 
 ،أال جند -قيل كما  -، ولكن املرجو غير القانونية األفعالبدأ شن الحرب القانونية على  الدائمة

الدولية يرتعون ويلعبون على احملكمة اجلنائية الدولية حيز العمل، بعض مرتكيب اجلرائم أن دخلت بعد 
دولة معينة، بينما أنني الضحايا مازال مسموعاً، وأنات  مرأى ومسمع من العامل كله، أو حتت محاية

     األطفال والشيوخ والنساء تصم اآلذان.


